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s e s framställning till Ålands landsting med 
förslag till landskapAlag om skattelättnader för 
obligationslån som emitteras är 1968. 

Genom årligen antagna speciallagar har skattelättnader medgivit~ de 
obligationslån, som emitterats av Ataten under ären~l960-1966. Skatte
lättnaderna har inneburit, att de för obligationerna utgående räntorna 

·och indextilläggen 1 allmänhet varit helt skattefria för fysiska per-

soner och oskiftade dödsbon. 
l 

Genom den är 1966 givna lagen om skattelättnader för obligations-
län, som emitteras är 1967 (FFS 576/66), försökte man göra vissa in
skränkningar i skattelättnaderna för statsobligationerna. Detta resul
terade emellertid i att försäljningen av statsobligationer uppvisade 
en markant nedgång i jämförelse med föregående år. 

Då.det för åstadkommande av jämnvikt i statsförslaget upptagits nya 
statslån om sammanlagt 555 miljoner mark och erfarenheterna av senaste 
års speciallag sålunda utvisat, att det för uppnående av avsett resul
tat vid försäljningen av statsobligationer är nödvändigt med fullstän
dig skattefrihet, har i riket givits en lag om skattelättnader för ob
ligationslån, som emitteras är 1968 (FFS 581/67), en~_~gt vilken lag 
inkomsterna frän statsobligationerna vid inkomstbeskattningen och vär
det av dessa obligationer vid f örmögenhetsbeskattningen på nytt är 
helt skattefria för fysiska personer och oskiftade dödsbon. I fråga om 
andra obligationer än statsobligationer, som emitteras år 1968, gäller 
dock det partiella skattelättnadssystem, som stadgades före år 1967. 

Genom särskilda landskapslagar har i allmänhet stadgats om motsva
rande skattelättnader vid kommunalbeskattningen i landskapet. Motive
ringen härför har varit dels att de medel, som i landskapet upplånas 
genom försäljning av statsobligationer, kommer landskapet åtminstone 
indirekt till godo vid den skattefinansiella utjämningen mellan riket 

landskapet och dels att samma skattelättnader, som gäller i riket 
i män av möjlighet ocksä borde komma landskapets invånare till del. 
På grund härav föreslår landska:psstyrelsen, att en motsvarande skatte
lättnadslag skulle stiftas för landskapets del. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen härmed 
vördsamt förelägga Landstinget till antagande följande 

L a n d s k a :p s 1 a g 
om skattelättnader för obligationslån som emitteras år 1968. 
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I enlighet med Å.land s landstings be s lut stadgas: 

Vid kommunalbeskattningarna för åren 1968-l978 ska+l såsom fysisk 

persons eller oskiftat dödsbos skattepliktiga inkomst icke anses ränt.an' 

på år 1968 av staten emitterad, i finskt mynt utställd obligation och ~ ~ 
halva värdet av räntan på obligation i finskt mynt, som år 1968 emitte

rats av annan än~staten, ej heller indexstegring eller g~_t_tgörelse för 
- ~. - . -

stegring av värdet · av 'utländskt mynt i fråga om qessa oblig-ationer. 

Angående f örskottsinnehållning samt om redovisning därav och om dess 

användning, skall lända till efterrättelse vad i riket d-är ·otn ä:r stadgat. 

Mariehamn, den 20 februari 1968 ~ 

På landskapsstyrelsens vägnar: 

Lagi eredningRPekreterare ~~ 


